Appendix A to Part 92—Sample Notice Informing Individuals About Nondiscrimination and Accessibility
Requirements and Sample Nondiscrimination Statement:
Discrimination is Against the Law
[The University of Alabama] ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່ າດ້ ວຍສິດທິພົນລະເມືອງຂອງຣັຖບານກາງທີ່ບັງຄັບໃຊ້ ແລະບ່ໍ ຈໍາແນກ
ບຸ ກຄົນໂດຍອີງໃສ່ ພ້ື ນຖານດ້ ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸ , ຄວາມພິການ, ຫື ຼ ເພດ. [The University of Alabama] ບ່ໍ ຈໍາແນກບຸ ກ
ຄົນ ຫື ຼ ປະຕິບັດຕ່ໍ ພວກເຂົາໂດຍແຕກຕ່ າງດ້ ວຍເຫດຜົນດ້ ານ ເຊື້ອຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸ , ຄວາມພິການ, ຫື ຼ ເພດ.

[The University of Alabama]:
• ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອ ແລະການບໍລິການ ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່ າ ແກ່ ບຸກຄົນທີ່ພິການ ເພ່ື ອໃຫ້ ສາມາດສື່ສານກັບພວກເຮົາໄດ້ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ,
ເຊັ່ນ:

○ ນາຍພາສາໃບ້ ທີ່ມີຄຸ ນສົມບັດເໝາະສົມ
○ ຂໍ້ມູ ນທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນຮູ ບແບບອ່ື ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວພິມໃຫຍ່ , ເທັບບັນທຶກ, ຮູ ບແບບ ອິເລັກໂຕຣນິກທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ,
ຮູ ບແບບອ່ື ນໆ)

• ໃຫ້ ບໍລິການດ້ ານພາສາໂດຍບ່ໍ ເສັຽຄ່ າ ແກ່ ບຸກຄົນທ່ີ ພາສາຫັ ຼ ກຂອງເຂົາເຈ້ົ າບ່ໍ ແມ່ ນພາສາອັງກິດ, ເຊັ່ນ:
○ ນາຍພາສາທ່ີ ມີຄຸ ນສົມບັດເໝາະສົມ
○ ຂໍ້ມູ ນທ່ີ ຂຽນໃນພາສາອື່ນ
ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານຕ້ ອງການບໍລິການເຫົ່ ຼ ານ້ີ , ຈ່ົ ງຕິດຕ່ໍ [Compliance, Ethics, and Regulatory Affairs]
ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານເຊື່ອວ່ າ [The University of Alabama] ບ່ໍ ໃຫ້ ການບໍລິການເຫົ່ ຼ ານີ້ ຫື ຼ ຈໍາແນກໃນທາງອື່ນ ໂດຍອີງໃສ່ ພື້ນຖານດ້ ານເຊື້ອ
ຊາດ, ສີຜິວ, ຊາດກໍາເນີດ, ອາຍຸ , ຄວາມພິການ, ຫື ຼ ເພດ, ທ່ ານສາມາດຍື່ນເລ້ື ອງຮ້ ອງທຸ ກກັບ: [Compliance, Ethics, and Regulatory

Affairs], [401 Queen City Avenue, Tuscaloosa, AL 35401], [205-348-2334], [cera@ua.edu]. ທ່ ານສາມາດຍື່ນເລ້ື ອງຮ້ ອງ
ທຸ ກດ້ ວຍຕົນເອງ ຫື ຼ ໂດຍທາງຈົດໝາຍ, ແຟກຊ໌, ຫື ຼ ອີເມວ. ຖ້ າວ່ າ ທ່ ານຕ້ ອງການຄວາມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອໃນການປະກອບຄໍາຮ້ ອງທຸ ກ, [Compliance,

Ethics, and Regulatory Affairs] ແມ່ ນພ້ ອມຊ່ ວຍເຫື ຼ ອທ່ ານ.
ນອກຈາກນ້ີ ທ່ ານຍັງສາມາດຮ້ ອງທຸ ກດ້ ານສິດທິພົນລະເມືອງໄດ້ ກັບທາງ U.S. Department of Health and Human Services
(ກະຊວງປະຊາສົງເຄາະແລະສຸ ຂະພາບຂອງສະຫະຣັຖ), Office for Civil Rights (ຫ້ ອງການສິດທິພົນລະເມືອງ), ໂດຍທາງອິເລັກໂຕຣນິກ ຜ່ ານ

Office for Civil Rights Complaint Portal, ຊ່ຶ ງມີໃຫ້ ທີ່ເວັບໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫື ຼ ໂດຍທາງໄປສະນີ
ຫື ຼ ທາງໂທຣະສັບ ທີ່:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW

Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)
ຟອມຄໍາຮ້ ອງທຸ ກມີໃຫ້ ທີ່ເວັບໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

